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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah: (1) Perbedaan kemampuan penalaran matematik
siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah, lebih baik daripada siswa yang
memperoleh discovery learning, (2) Perbedaan sikap belajar siswa yang memperoleh
pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa yang memperoleh discovery
learning, (3) Kadar aktivitas aktif siswa selama proses pembelajaran berbasis masalah, (4)
Pola ragam jawaban siswa dalam menyelesaikan masalah pada pembelajaran berbasis
masalah dan discovery learning. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Laksamana Martadinata. Secara acak,
dipilih satu sekolah sebagai subyek penelitian, yaitu XI SMK Laksamana. Analisis data
kemampuan penalaran matematik dilakukan dengan analisis kovarians (ANAKOVA),
Angket  sikap belajar siswa dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) Terdapat perbedaan hasil kemampuan penalaran matematik antara siswa yang diberi
pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang diberi discovery learning. Hal ini terlihat
dari hasil anakova untuk Fhitung =4,11 lebih besar Ftabel 3,96 (2) Terdapat Perbedaan sikap
belajar siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang diberi discovery
learning. Hal ini terlihat dari nilai Asymp Sig. (3) Kadar Aktivitas aktif siswa telah
memenuhi waktu persentase ideal yang ditetapkan (4) Proses Penyelesaian jawaban siswa
yang dikenakan pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan discovery
learning.

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Discovery Learning, Kemampuan  Penalaran.

PENDAHULUAN
Pemahaman matematis merupakan

aspek yang sangat penting dalam prinsip
pembelajaran matematika. Siswa dalam
belajar matematika harus disertai dengan
penalaran yang baik, hal ini merupakan
visi dari belajar matematika. Selain
pemahaman matematis yang menjadi
fokus dari pembelajaran matematika,
kemampuan penalaran atau berpikir logis
juga harus mendapat perhatian. Penalaran
atau berfikir logis tidak dapat dipisahkan
dengan matematika, mengingat materi
matematika di pahami melalui penalaran
atau berfikir logis. Hal ini akan
memberikan pengaruh terhadap kegiatan
pembelajaran matematika sehingga aspek
pemahaman dan penalaran menjadi tujuan
yang harus dicapai. Bekaitan dengan hal
tersebut diatas maka salah satu tujuan
prioritas dalam pembelajaran matematika
adalah pengembangan kemampuan

penalaran logis yang di miliki oleh siswa.
Penalaran logis merupakan salah satu
aspek penilaian yang dilakukan  oleh guru
pada mata pelajaran matematika.

Mata pelajaran matematika di
Indonesia sesuai ketetapan pemerintah
melalui Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) yang terdapat dalam
peraturan Mentri pendidikan nasional
nomor 20 tahun 2006 tentang standart isi,
bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut; (1)
Memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma,
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat,
dalam pemecahan masalah; (2)
Menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika; (3) Memecahkan
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masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh; (4)
Mengomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah;
(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan
minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah.

METODOLOGI
Jenis penelitian ini merupakan

penelitian eksperimen semu (quasi
experiment). Penelitian ini bertujuan untuk
melihat perbedaan kemampuan penalaran
dan sikap antara siswa yang diberi model
pembelajaran berbasis masalah dengan
model discovery learning. Desain
penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Factorial Design
digambarkan pada Tabel 1:

Tabel 1  Desain Penelitian
Kelompok Pretes Pembel

ajaran
Postes
t

PBM
(Eksperimen 1)

T1 X1 T2

Discovery
Learning
(Eksperimen 2)

T1 X2 T2

Sumber (Arikunto, 2013)
Keterangan:
T1 = Pretest
T2 = Postest
X1 = Perlakuan model pembelajaran PBM
X2 = Perlakuan model pembelajaran

discovery learning
Pengolahan data menggunakan uji

ANACOVA. Penggunaan ANACOVA
disebabkan dalam penelitian ini
menggunakan variabel penyerta (KAM)
sebagai variabel bebas yang sulit dikontrol
tetapi dapat diukur bersamaan dengan
variabel terikat hasil belajar (kemampuan
berpikir penalaran dan sikap siswa).

Model matematika untuk analisis
kovarians diekspresikan sebagai berikut:

= + + ++ − + ;i = 1, 2; j = 1, 2; k = 1,2,3, … , n
(Gaspersz, 1994: 416);  Netter (2005: 934)
Keterangan :Y : Skor Tes siswa ke-k pada

pembelajaran ke-i sikap -jτ : Skor rata-rata hasil belajar siswaα : Pengaruh pembelajaran ke-i
terhadap hasil belajarβ : Pengaruh sikap ke-j terhadap hasil

belajar(αβ) : Pengaruh Interaksi antara model
pembelajaran dan sikap terhadap hasil
berlajarγ : koefisien regresi yang menyatakan
pengaruh X terhadap YX :  Nilai rata-rata kemampuan awal siswa
: Kemampuan Awal siswa ke-ijkϵ : komponen eror yang timbul pada

siswa ke-j dari pembelajaran ke-i

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Tes kemampuan penalaran dilakukan
dua kali yaitu pretest (pretes) dan postest
(postes) dengan jenis soal yang ekuivalen.
Tes awal dan akhir diikuti oleh 48 orang
siswa sehingga dalam analisis data yang
menjadi subyek penelitian ini adalah 48
orang yaitu yang mengikuti tes awal
(pretes) dan tes akhir (postes). Tes
kemampuan penalaran dilakukan dua kali
yaitu pretest (pretes) dan postest (postes)
dengan jenis soal yang ekuivalen. Tes awal
dan akhir diikuti oleh 48 orang siswa
sehingga dalam analisis data yang menjadi
subyek penelitian ini adalah 48 orang yaitu
yang mengikuti tes awal (pretes) dan tes
akhir (postes). Secara kuantitatif, tingkat
kemampuan penelaran matematik dapat
dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2
berikut ini:
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Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa
rata-rata pretest siswa dikelas eksperimen I
dan eksperimen II berbeda untuk setiap
indikator kemampuan penalaranya. Rata-
rata indikator analogi pada kelas
eksperimen I secara berurut adalah 2.063
dan 1.688 kemudian pada kelas
eksperimen II 2.417 dan 1.854. indikator
generalisasi untuk kelas eksperimen I
1,542 kemudian pada kelas eksperimen II
1.333, indikator kondisional untuk kelas
eksperimen I adalah 0,896 kemudian pada
kelas eksperimen II 1.063, indikator
silogisme untuk kelas eksperimen I adalah
1.583 kemudian pada kelas eksperimen II
1,458. Hal ini menunjukan bahwa skor
rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen I
dan eksperimen II tidak berbeda jauh. Skor
rata-rata kelas eksperimen I adalah 7,771
sedangkan kelas eksperimen II 8,104.

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa
rata-rata postest siswa dikelas eksperimen
I dan eksperimen II berbeda untuk setiap
indikator kemampuan penalaranya. Rata-
rata indikator analogi pada kelas
eksperimen I secara berurut adalah 2,688
dan 2,191 kemudian pada kelas
eksperimen II 2,125 dan 2,104. indikator
generalisasi untuk kelas eksperimen I
2,000 kemudian pada kelas eksperimen II
1.854, indikator kondisional untuk kelas
eksperimen I adalah 1,646 kemudian pada
kelas eksperimen II 1,438, indikator
silogisme untuk kelas eksperimen I adalah
1.792 kemudian pada kelas eksperimen II
1,542. Hal ini menunjukan bahwa skor
rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen I
dan eksperimen II tidak berbeda jauh. Skor
rata-rata kelas eksperimen I adalah 10,25
sedangkan kelas eksperimen II 9,083.

Sebelum data dianalisis, terlebih
dahulu diuji normalitas data sebagai syarat
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analisis kuantitatif. Pengujian ini
dilakukan untuk melihat apakah data hasil
tes kemampuan penalaran terdistribusi
secara normal pada kelompok eksperimen
I dan kelompok eksperimen II. Setelah
dilakukan pengolahan data hasil tes
kemampuan penalaran, dapat disimpulkan
bahwa tes pengetahuan awal kelompok
eksperimen I dan kelompok eksperimen II
berdistribusi normal. Dari hasil
perhitungan pretes pada kelas eksperimen I
untuk kemampuan penalaran matematik
siswa diperoleh: L hitung = 0,0836 dan= ,√ = 0,1253. Ternyata L hitung

 L tabel artinya data berdistrubusi normal.

Sedangkan untuk kemampuan penalaran
matematik siswa pada kelas eksperimen II
diperoleh:  L hitung = 0,0999 dan =,√ = 0,1253 . Ternyata L hitung  L tabel

artinya data berdistrubusi normal.
Dari hasil perhitungan postes untuk

kemampuan penalaran matematik siswa
pada kelas eksperimen I diperoleh: L hitung =

0,0967 dan = ,√ = 0,1253.
Ternyata L hitung  L tabel artinya data

berdistrubusi normal. Sedangkan
kemampuan penalaran matematik siswa
pada kelas eksperimen II diperoleh: L hitung

= 0,0951 dan = ,√ = 0,1253.
Ternyata L hitung  L tabel artinya data

berdistrubusi normal. Hasil perhitungan
normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 dan
tabel 4.4 dengan menggunakan program
SPSS 21. Adapun hasil perhitungan
sebagai berikut:

Dari hasil uji One Sample
Kolmogorov-Smirnov tersebut, diketahui
bahwa untuk kelas eksperimen nilai
signifikansi adalah 0,2 > 0,05 dan untuk
kelas eksperimen II 0,2 > 0,05 maka pretes
kemampuan penalaranmatematik di kedua
kelas berdistribusi normal.

Dari hasil uji One Sample
Kolmogorov-Smirnov tersebut, diketahui
bahwa untuk kelas eksperimen nilai
signifikansi adalah 0,2 > 0,05 dan untuk
kelas eksperimen II 0,2 > 0,05 maka
postes kemampuan penalaran matematik di
kedua kelas berdistribusi normal.

Uji homogenitas adalah pengujian
sama tidaknya variabel-variabel dua buah
distribusi atau lebih. Pengujian
homogenitas ini menggunakan uji varians
dua buah peubah bebas. Untuk pengujian
homogenitas dalam penelitian ini diambil
sampel di kelas eksperimen II eksperimen
sebanyak 48 siswa dan kelas eksperimen II
sebanyak 48 siswa. Telah dihitung
sebelumnya bahwa sampel di kedua kelas
dalam pretes adalah berdistribusi normal.
Varians pretes kemampuan penalaran
matematik di kelas eksperimen I (S 2

E ) =
12,98 dan variansi pretes kelas eksperimen
II (S 2

K ) = 10,92. Maka diperoleh:= = ,, = 0,84 dan F

= 1,60 dengan 1v (pembilang) = (48 – 1),

(penyebut) = (48 - 1) dan taraf

signifikan ( ) = 5%. Karena F Hitung <  F

maka H diterima artinya data pretes

kemampuan penalaran matematik adalah
homogen. Untuk varians postes
kemampuan penalaran matematik di kelas
eksperimen I (S ) = 10,66 dan variansi

posteskelas eksperimen II (S ) = 9,66.

tabel

2v

tabel 0

2
E

2
K
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Maka diperoleh: = = ,, =0,90 dan F = 1,60 dengan

(pembilang) = (48 – 1), (penyebut) =
(48 - 1) dan taraf signifikan ( ) = 5%.
Karena F <  F maka H ditolak

artinya data postes kemampuan penalaran
matematik adalah  homogen.

Sementara hasil perhitungan
homogenitas untuk pretes dan postes
dengan menggunakan SPSS 21 secara
ringkas dideskripsikan sebagai berikut:

Akan diuji kecocokan model regresi linier
untuk kemampuan penalaran matematik:

IEY , = 8,44 + 0,21 IEX , dengan hipotesis:

H 0 :  Model regresi adalah linier

H a :  Model regresi adalah tidak linier

Untuk menguji hipotesis di atas
dilakukan dengan analisis varians dengan
menggunakan statistik-F dengan rumus
dan kriteria yang ditetapkan. Hasil analisis
uji linieritas pada kelas eksperimen I
disajikan pada Tabel 4.10 berikut:

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 untuk
kemampuan penalaranmatematik diperoleh
F  = 1,94 dan berdasarkan Tabel F, untuk
 = 5% diproleh: F  cnc  :,2,1  = F(0,95,15,33)

= 2.15. Berarti F  < F(0,95,15,33). H 0

diterima atau model regresi kelas
eksperimen I adalah linier. Artinya ada
hubungan antara hasil pretestdengan
postest siswa kelas eksperimen I dapat
ditunjukkan dengan model regresi linier
dengan persamaan regresi untuk
kemampuan penalaran matematik: IEY , =

8,44 + 0,21 IEX , . Dengan kata lain,

hubungan antara hasil pretest dengan
postest siswa kelas eksperimen I dapat
dinyatakan dengan model regresi linier.
Grafik hubungan antara hasil pretest
dengan postest kemampuan penalaran
matematik siswa dapat dilihat pada
Gambar 4.3 berikut ini:

Berdasarkan data hasil pretest dengan
postest siswa kelas eksperimen II untuk
kemampuan penalaran diperoleh:
persamaan regresi kemampuan penalaran
matematik IIEY , = 7,11 + 0,26 IIEX , . Untuk

menguji keberartian koefisien persamaan
regresi tersebut dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H 0 : 4 = 0  dan H a : 4  0

tabel 1v

2v


Hitung tabel 0
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Untuk menguji hipotesis tersebut
digunakan analisis varians dengan
menggunakan statistik F dengan rumus
dan kriteria yang ditetapkan. Hasil analisis
uji indepedensi pada kelas eksperimen
disajikan pada Tabel 4.11 berikut:

Dari hasil perhitungan pada Tabel
4.11 untuk kemampuan penalaran
matematik diperoleh  F  = 4,8 dan
berdasarkan Tabel F, untuk  = 5%
diperoleh: F  2:1,1  n = , ,( , ) =  4,05.

Berarti F  ≥ , ,( , ) . H 0 ditolak dan

diterima H a . Artinya ada pengaruh positif

(signifikansi) hasil pretest kemampuan
penalaran matematik siswa (X) terhadap
hasil postest siswa (Y) untuk kelas
eksperimen.

Dari ANOVA atau F test, untuk
kemampuan penalaranmatematik siswa
kelas eksperimen didapat F hitung adalah
4,8 dengan tingkat signifikansi 0,034.
Karena probabilitas (0,000) jauh lebih
kecil dari 0,05, maka model regresi bisa

dipakai dengan persamaan regresi IIEY , =

7,11 + 0,26 IIEX ,

Akan diuji kecocokan model regresi linier
untuk kemampuan kreativitas dalam
penalaranmatematika IIEY , = 7,11 + 0,26

IIEX , dengan hipotesis:

H 0 :  Model regresi adalah linier

H a :  Model regresi adalah tidak linier

Untuk menguji hipotesis di atas
dilakukan dengan analisis varians dengan
menggunakan statistik-F dengan rumus
dan kriteria yang ditetapkan. Hasil analisis
uji linieritas pada kelas eksperimen
disajikan pada Tabel 4.14 berikut:

Berdasarkan data pada Tabel 4.14 untuk
kemampuan penalaran logis matematik
diperoleh  F  = 2,00 dan berdasarkan
Tabel F, untuk  = 5% diproleh: F

 cnc  :,2,1  = 0,95 ,(1, 8) = 2,. Berarti F < F

)35,13,95.0( . H 0 diterima       atau model

regresi kelas eksperimen adalah linier.
Artinya ada hubungan antara hasil
pretestdengan postest siswa kelas
eksperimen dapat ditunjukkan dengan
model regresi linier dengan persamaan
regresi untuk kemampuan penalaran
matematik IIEY , = 7,11 + 0,26 IIEX , .

Dengan kata lain, hubungan antara hasil
pretest dengan postest siswa kelas
eksperimen dapat dinyatakan dengan
model regresi linier atau model regresi
yang diajukan adalah cocok. Grafik
hubungan antara hasil pretest dengan
postest kemampuan penalaran matematik
siswa dapat dilihat pada Gambar 4.4
berikut ini:
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1. Analisis angket sikap siswa.
Tes angket sikap belajar siswa pada

kelas eksperimen 1 (pertama) diikuti
sebanyak 48 siswa. Pelaksanaan pengisian
angket, siswa bekerja secara sendiri. Pada
tahap berikutnya hasil tes angket di
analasis secara deskriptif untuk melihat
perbedaan setiap aspek motivasi instrinsik
maupun eksterinsik.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan
temuan penelitian selama pembelajaran
berbasis masalah dan pembelajaran
discovery dilakukan dengan menekankan
pada kemampuan penalaran logis
matematika maka peneliti memperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji perbedaan dua

rata-rata skor postes perindikator
diperoleh data sebagai berikut:

a. Nilai signifikansi kemampuan analogi
soal pertama menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan kemampuan aspek
analogi siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbasis masalah
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learning dengan masing masing rata
rata untuk eksperimen I 2,69 dan
eksperimen II 2,19.

b. Nilai signifikansi kemampuan analogi
soal kedua menunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan kemampuan aspek
analogi siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbasis masalah
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learning dengan masing masing rata

rata untuk eksperimen I 2,13 dan
eksperimen II 2,10.

c. Nilai signifikansi kemampuan
generalisasi menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan kemampuan aspek
generalisasi siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbaasis masalah
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learnig dengan masing masing rata rata
untuk eksperimen I 2,00 dan
eksperimen II 1,85.

d. Nilai signifikansi kemampuan
kondisional menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan kemampuan aspek
kondisional siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbaasis masalah
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learning dengan masing masing rata
rata untuk eksperimen I 1,65 dan
eksperimen II 1,44.

e. Nilai signifikansi kemampuan
silogismeme nunjukkan bahwa tidak
terdapat perbedaan kemampuan aspek
silogisme siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbasis masalah
dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learnig dengan masing masing rata rata
untuk eksperimen I 1,79 dan
eksperimen II 1,54.
Sehingga dapat disimpulkan Terdapat

perbedaan yang signifikan terhadap
kemampuan penalaran logis matematis
antara siswa yang diberi  model
pembelajaran berbasis masalah  dengan
siswa yang diberi model discovery
learning dengan F = 4,04 dan F tabel F

 2:1,1  n =  F(0,95, 1,94) = 3,96 sehingga F* >

Ftabel.
2. Berdasarkan hasil analisis Mann

Withney untuk nilai sig < 0,05 dengan
sig = 0.021. Karena taraf sig lebih kecil
dari 0.05. Maka dapat disimpulkan
terdapat perbedaan yang signifikan
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terhadap sikap antara siswa yang diberi
model pembelajaran berbasis masalah
dengan model discovery learning.

3. Jika siswa memperoleh skor 40 - 69
maka sikap siswa kurang, 70 - 99 maka
sikap siswa cukup, 100 - 129 maka
sikap siswa baik, dan jika memperoleh
skor 130 - 169 maka sikap siswa sangat
baik. Dari hasil perhitungan angket
siswa diperoleh skor antara 100 – 129
yang berarti sikap siswa baik

4. Terdapat perbedaan identifikasi
masalah-masalah siswa dalam
menjawab soal yang mengikuti
pembelajaran matematika melalui
pembelajaran berbasis masalah

dibandingkan dengan siswa yang
menggunakan pembelajaran discovery
learning. Pendekatan ini dapat
menimbulkan keinginan siswa untuk
belajar bersama-sama, keinginan siswa
untuk membuat rangkuman sendiri,
memunculkan rasa disiplin dalam
belajar, berani untuk bertanya, jujur
dalam ujian.

Rancanglah perangkat pembelajaran
seperti rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) dan lembar aktifitas siswa (LAS)
dengan baik dan efektif, sesuaikan
indikator kemampuan dan alokasi waktu
yang akan dipergunakan.
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